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Marți hocheiștii romîni au învins în meci de 
antrenament reprezentativa Elveției
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Jubileul schiului rominesc
chiul rominesc își ani- 

versează anul acesta 
respectabila vîrstă de 

0 de ani. O vîrstă pe care 
ederația de specialitate o săr- 
ătorește printr-o serie de ac- 
uni de mare amploare, care 
ulminează în aceste zile cu 
itrecerile concursului interna- 
onal jubiliar de la Poiana 
rașov. Cu acest prilej, mi- 
unata noastră stațiune de 
forturi de iarnă, punct de a- 
acție în ultimii ani pentru 
imeroși turiști din toate col- 
irile lumii, primește ca oas- 
ți schiori de renume 
ial din Austria, R.S. 
ovacă. Franța, R.D. 
i, R. P. Polonă și
ngară, care se vor întrece, 
np de 3 zile, cu cei mai buni 
prezentanți ai schiului nos- 
u.
Către acest jubileu, către 
ncursul care începe mîine,
te îndreptată atenția specia- 

or schiului de pretutindeni, 
ra schiul rominesc 

nit, în ultima vreme, 
ncscut, ea urmare a
i pe care a luat-o 
xiplină în patria noastră în
ii regimului democrat-popu-

mon-
Ceho- 

Germa-
R. P.

le-a de- 
tot mai 
amploa- 
această

Iar și a prestigiului cîștigat 
de schiorii romîni în arena in
ternațională.

Astăzi schiul nostru a ajuns 
pe o treaptă de dezvoltare la 
care, cu ani în urmă, pe vre
mea regimurilor de tristă 

nuntire burghezo-moșierești, 
nu ne puteam gândi, 
spart a 
noși ai 
un bun 
îndrăgit 
noastre 
instructori bine pregătiți, echi
pament și materiale sportive de 
hună calitate. In zeci de loca
lități de munte se organizează 
in fiecare an centre de inițiere 
și perfecționare în schi, zeci de 
concursuri sînt deschise miilor 
de practicanți ai acestui sport. 
La sfîrșit de săptămînă, pe 
pantele înzăpezite ale munți
lor, oamenii muncii din 
și uzine, din instituții, 
școli și universități își 
timpul liber practicind 
și întărirtdu-și astfel sănăta
tea, căpătînd forțe noi pentru 
munca lor mereu mai rodnică.

a- 
nUi 

Acest 
devenit în anii lumi- 

demociației populare 
al maselor, un sport 
de toți tinerii patriei 
care au Ia dispoziție

fabrici 
din 

petrec 
schiul

GENEVA 1 (prin telefon 
la trimisul nostru special).

„Ți-ai procurat bilet ?“... 
ceasta întrebare a înlocuit 
ultimele zile obișnuitele formule
de po-liteițe, folosite atunci cînd 
doi locuitori ai Genevei se în- 
tîînesc pe stradă. Este vorba
— după cum puteți ușor ghici
— de bilete la jocurile de ho
chei pe gheață din cadrul cam
pionatului mondial și european, 
eveniment sportiv care stîrnește 
un interes deosebit în lumea 
întreagă. Ultimele antrenamente 
și jocuîi de verificare ale ce
lor 20 de echipe reprezenta
tive. prezente în Elveția la 
startul acestei mari întreceri 
internaționale, sînt viu comen
tate, fiecare făcînd pronosticuri 
asupra șanselor formațiilor în 
cele trei serii.

înainte însă de a vorbi des
pre alte selecționate să vă re
latăm amănunte privind ulti
mele pregătiri ale reprezentan
ților noștri. Ei au făcut marți 
dimineață un ușor antrenament 
pe patinoarul Municipal din 
Geneva. Această ședință de an
trenament s-a rezumat însă 
doar la cîteva minute de pati
naj, deoarece a plouat și pa
tinoarul fiind neacoperit gheața 
nu s-a prezentat în condițiuni 
prea bune. După-amiază însă 
selecționata noastră a efectuat 
un antrenament mai „tare“ 
care a constat dintr-un joc cu 
reprezentativa Elveției. Meciul 
nu a avut un caracter oficial, 
ambele formații jucînd lejer, 
fără să folosească prea mult 
jocul cu corpul, urmărindu-se 
în special omogenizarea liniilor 
de atac și verificarea pregă
tirii fizice generale. Jucătorii

romîni s-au mișcat ușor, ară- 
țîndu-se superiori în patinaj și 
în tehnica individuală și im- 
presionînd prin forța și precizia 
loviturilor la poartă. La capătul 
celor 60 de minute de joc sco
rul a fost favorabil echipei 
noastre: 4—2 (3—0, 0—1, 
1—1), în ciuda faptului că au 
fost folosiți doar 10 jucători, 
cealaltă parte a lotului nostru 
reprezentativ fiind la ora cînd 
se disputa întîlnirea pe drum

MIRCEA COSTEA

(Continuare în pag. a 4-a)
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Festivitate de premiere in proba de dublu bărbați. Pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului se află Radu Negulescu fi Adalbert' 
Rethi care țin in miini cu

CAMPIONATELE INTERNATIONALE
ALE R. P. ROMINE AU CUNOSCUT

mîndrie cupele decernate învingătorilor^

Foto: T. Roibu

DE TENIS DE MASA
UN SUCCES DEPLIN

Dublurile romine Maria Alexandru — Geta Pitică și Radu 
Negulescu—Adalbert Rethi au obținut două prețioase victorii 
Celelalte probe au fost ciștigate de Eva Foldi, Zoltan Berczik și Eva Foldi-Ferenc Sido

(Continuare în pag. a 3-a)

ia o scurtă escală la București, grupul de schiori străini, cehoslovaci, austrieci, francezi se pregă
tește să-și continue drumul la Poiana Brașov cu autocarul.

cam- 
în 

Capitală a încununat cum nu 
se poate mai bine întrecerile 
desfășurate timp de cinci zile 
în sala Floreasca. Partidele 
deosebit de spectaculoase au 
ridicat de multe ori tribunele 
în picioare. Tinerii noștri re
prezentanți au contribuit din 
plin la calitatea spectacolului 
sportiv și în plus ne-au dăruit 
alte titluri de campioni inter
naționali ai R.P. Ro-mîne.

Intr-un entuziasm general, 
pe podiumul învingătorilor au 
urcat marți seara, în ca
drul festivității de premiere, 
maestrele sportului, Maria Ale
xandru și Geta Pitică (locu
rile întîi la proba de dublu fe
mei și — după cum se știe — 
în turneul feminin pe echipe), 
apoi maestrul sportului Radu 
Negulescu și Adalbert Rethi 
învingători în proba de dublu 
bărbați. Celelalte locuri I au 
fost ocupate de sportivii ma
ghiari Eva Foldi (simplu fe
mei), Zoltan Berczik (simplu 
bărbați), Eva Foldi-Ferenc Sido 
(dublu mixt).

Ultima zi a „micului 
pionat european" găzduit

După-amiaza finalelor a în
ceput cu două... semifinale: 
Berczik-Peterfi și Pignitzki- 
Rethi. Dacă primul meci n-a 
constituit un hop prea greu de 
trecut pentru campionul euro
pean: 3-1 (15, 18, — 21, 13), 
întrecerea de la masa alăturată 
a fost decisă în favoarea jucă
torului maghiar abia în setul 
V după o luptă sportivă de 
toată frumusețea. Se poate spu
ne, pe drept cuvînt, că rezul
tatul nedreptățește în bună 
măsură pc tînărul nostru jucă
tor, care, de cîteva ori pe par
cursul confruntării și-ar fi pu
tut apropia victoria dacă ar fi 
avut aceeași șansă ca a adver
sarului. Rethi, în ascendent de 
formă a început oarecum timid 
primul set, dar în scurt timp 

.încălzit"... încălzind tot- 
publicul prin seria de 

puternice plasate pe 
mesei și contraatacuri 
Rezultatul nu se la.să 
15—15 și apoi 21—• 

setul următor, de la 
reușește să facă

unor acțiuni ofensive de un 
dinamism rar întîlnit. Rethi 
scade, însă, puțin cadența a- 
tacurilor, permițînd Iui Pig- 
nitzki să conducă cu 17—14, 
dar imediat el declanșează din 
nou ofensiva, egalează 
trage o altă serie de 
duri — ultimul de-a 
imparabil — și cînd 
este gata să afișeze 
pentru jucătorul romîn, mingea 
respinsă la

la 17. 
forhan- 
dreptul 

scorerul 
18-17

întîmpltare, capătă

C.

(Continuare

COMARNfSCHI
N. MARDAN

in pag. a 2-a)

Selecționata de fotbal a Capitalei (tineret) 
învingătoare și la Borovo: 3-0 (2-0)

OROVO (prin telefon). — Se- 
ionata de fotbal a orașului 
urești (tineret) a susținut 
ți o întîlnire amicală cu 
rația locală Borovo. Partida 
ost cîștigată de fotbaliștii 
ini cu scorul de 3-0 (2-0) 
i un meci viu, 
cei aproximativ 
tatori. 
tă cum 
e : min. 
utat de 
iu a pasat la Dridea, care

aplaudat 
5.000 de

s-au marcat go- 
10 : la un corner 
Creiniceanu, Un

a introdus mingea în plasă : 
1—0 ; min. 32 : după o combi
nație Matei-Unguroiu, 
trece de 2 apărători și șutează 
fulgerător : 2—0 ; min. 60 : Ckako 
face o cursă rapidă, pasează 
din viteză lui Matei, care reia 
balonul în colțul porții : 3-0.

De menționat că fotbaliștii 
selecționatei de tineret au mai 
marcat două goluri prin Crei
niceanu și Unguroiu, anulate 
însă pe motiv de ofsaid. Fot
baliștii romîni au dominat ma

ultimul

joritatea timpului, practicind un 
joc în viteză 
ni re.

Selecționata 
cureștiului a 
Andrei - GREAVU, MOTROC, 
Nedelcu — Crișan, POPESCU 
(Surdan) — Selymesi, Matei 
(Tabarcea), Dridea (Matei), Un- 
guroiu (CZAKO), Creiniceanu.

Joi, la Belișce, fotbaliștii vor 
susține al treilea meci al tur
neului lor în Iugoslavia.

cu pase la întîl-

de tineret a Bu- 
aliniat formația :

s-a 
odată și 
lovituri 
colțurile 
prompte, 
așteptat: 
19. In 
2—6, Rethi . ....
opt puncte în șir ajungînd la 
10—6 și apoi 14—11 în urma

ECHIPE ROMÎNEȘTI DE VOLEI
ÎN R. P. F. IUGOSLAVIA

Șl 1 P. MONGOLA

SPARTACHIADA DE IARNĂ
întrecerile continuă,,,

Participanții la faza a doua 
a Spartachiâdei de iarnă a ti
neretului încearcă acum noi e- 
inofii. Lucru firesc, de altfel, a- 
cum adversarii fiind mult mai 
puternici, întrecerile desfășurîn- 
du-se de multe ori pe... „teren 
străin".

Gu toate acestea, în foile de 
concurs nu șînt consemnate ab
sențe, în timpul întrecerilor nu 
se întîmplă ca un sportiv să a- 
bartdoneze lupta înainte să fi 
făcut totul pentru a aduce încă 
o victorie culorilor asociației.

Dîrzenie și mai ales dragoste 
pentru sport — iată elementele 
dominante în atmosfera în care 
au loc întrecerile etapei inter- 
asociații a Spartachiadei de 
iarnă a tineretului, elemente pe 
care ni le-a subliniat și tova
rășul Petre Soglu de la asocia
ția Dîmbovița din București.

„— Sportivii noștri au parti
cipat pînă acum la trei con
cursuri interasociații. In sala de 
Sport a Școlii profesionale „lo- 
sif Rangheț" ne-am întrecut cu

cîștigătorii primei etape de la 
asociațiile: Betonul, Filimon
Sîrbu/l.B.A. și I.T.M. A fost un 
concurs al celor de la trîntă. Pe 
saltele s-au întîlnit peste 40 de 
sportivi. Noi am avut satisfacția 
cuceririi unui loc I prin cisma- 
rul Ion Focaru și a unui loc II 
prin strungarul Ion Popa.

Două zile mai tîrziu a fost 
rîndul halterofililor. Tinerii de 
la celelalte asociații cu care 
ne-am întîlnit (Mistrețul, Beto
nul etc.) au fost mai puternici. 
Reprezentanții noștri s-au clasat 
slab. Inginerul Ion Sava a ocu
pat locul IV iar ceilalți, cum se 
spune, „nu s-au văzut". Dar 
asigur că fiecare „a dat- tot 
a fost în stare.

La șah, întrecerile nu s-au 
terminat. Ele se desfășoară în 
clubul muncitorilor de la Aba
tor. Din partea noastră participă 
campionul asociației Gheorghe 
IJnchiașu. Este un concurs 
„tare" care suscită un interes 
deosebit.-"

vă 
ce

Două echipe rominești de 
volei pleacă azi peste hotare. 
Este vorba de formația femi
nină Dinamo București, cam
pioana țării, care se îndreaptă 
spre Belgrad, unde va susține 
duminică primul joc din ca
drul partidei tur-retur cu Par
tizan Belgrad, în cadrul „Cu
pei Campionilor Europeni". 
După cum se știe, dinamovis- 
tele s-au calificat pentru tu
rul al II-lea, ciștigind cu ace
lași scor de 3—0 jocurile dis
putate la Istanbul cu Galata- 
saray. Partizan, din rindul că
reia fac parte multe jucătoare 
din echipa reprezentativă a 
R.P.F. Iugoslavia, a întrecut ia 
turul anterior formația C. S. 
Casablanca (Maroc).

A doua echipă este C.C.A. 
Voleibaliștii militari pleacă în 
R.P. Mongolă, la Ulan Bator, . 
unde vor participa la „Tur
neul armatelor prietene", or
ganizat cu ocazia aniversării a 
40 de 
matei 
gole, 
intre
C.C.A., 
rie de formații deosebit de 
ternice, 
Moscova. Legia
ved Budapesta

® Vineri, la 
disputa meciul 
mo Moscova—Minior
vo (R.P. Bulgaria) din cadrul 
„C.C.E." Partida va ti condusă 
de arbitrul romîn N. Mateescu».

Uni de la înființarea ar- 
populare a R.P. Mon- 

Intrecerea se va disputa 
7—17 martie. Alături de 

vor mai evolua o se- 
pu- 

printre care Ț.S.K.A. 
Varșovia, Bon
ete.

Moscova, se va 
feminin Dina- 

Dimitro-



Se dezvoltă sportul pe meleagurile tedorene DE MASĂ

A FOST STABILITA ORDINEA FAVORIȚILOR
Sportivii din Cetatea oțelului„Am crescut

Odată cu schelele zvelte
— săbii de foc înfipte-n cer —
Odată cu tine, Hunedoară,
Odată cu freamătul tău de fier.
Și nu mă știu
Să fi purtat pe buze — alt cînț
Decît luminile-ți strînse-n voal imens 
Și pulsul furnalelor tale,
Pulsul pînâ-n depărtări răsfrânt".

Intr-o școală
din zilele noastre...

putea spune des-Prea puține s-ar 
pre activitatea sportivă din trecut in 
școlile de pe meleagurile hunedorene. 
Să fi fost citeva școli în care din 
inițiativa vreunui profesor de edu
cație fizică. îndrăgostit de sport, se 
putea înjgheba o echipă de fotbal, de 
volei, ori un ansamblu de gimnas
tică. In rest, ca pretutindeni în țară, 
întreaga „activitate" se rezuma la 
lecțiile anoste de educație fizică, ba
zate pe gimnastică suedeză, sistem 
scolastic, rigid, neatrăgător...

Astăzi, școlile din regiunea Hune
doara cunosc o activitate sportivă 
vie, interesantă.

O scurtă vizită la școala medie 
„Decebal" din Deva, ne pune in fața 
unui tablou pe care îl găsim multi
plicat in sute și sute de „exemplare'1', 
pretutindeni unde copiii și tineretul 
patriei primesc lumina științei de 
carte. Există aici o asociație sportivă 
puternică, cu 625 de membri, toți cu 
cotizația plătită la zi. Avind o sală 
de sport bine utilată, o magazie bo
gată in echipament și material spor
tiv, un profesor de educație fizică 
(Valeria Cardsiniu) cu multă tragere 
de inimă față de profesiunea sa, 
asociația sportivă a elevilor de la 
școala medie „Dccebal" a înregistrat 
succese remarcabile.

Să cităm numai citeva dintre ele. 
Reprezentanții școlii s-au clasat pe 
locul II in faza regională a „Cupei 
speranțelor" de la lupte libere, iar 
doi elevi au ocupat locuri fruntașe 
la întrecerile individuale ale campio
natelor republicane de juniori la lup
te clasice. Echipa masculină de bas
chet deține titlul de campioană regio
nală, iar cea de gimnastică — cam
pioană orășenească — participă ta. 
faza regională a campionatelor repu
blicane școlare. Mulți elevi sînt cam
pioni regionali școlari la atletism. Și 
ca să completăm această imagine 
grăitoare a unei activități bogate vom 
aminti că la Spartachiada de iarnă 
a tineretului au fost prezenți toți 
membrii asociației sportive.

Am poposit mai zilele trecute la 
Hunedoara, ca să-i cunoaștem mai 
bine pe sportivii oțelari la locul lor de 
muncă, pe stadion, în casele noi ce au 
fost ridicate în anii puterii populare.

La noua oțelărie Siemens Martin nr. 
2 era multă animație. Am urcat pe 
platforma de încărcare a cuptoarelor 
și am urmărit munca plină de avînt 
a oțelurilor. Se dădea „bătălia" pen
tru cit mai mult oțel, de cea mai bună 
calitate, obținut într-un timp redus. 
Mașina de șarjare alimenta cu fier 
vechi vatra înfierbîntată a cuptoarelor. 
Ne apropiem de macara și îl recunoaș
tem pe fotbalistul Gheorghe Anghe- 
loiu. Frumoasei reputații cucerite pe 
terenurile de sport i-a fost adăugată 
si aceea de macaragiu fruntaș, obți
nută în întrecerea pe profesii.

Mergem să vizităm cuptorul de 403 
tone, construit anul trecut. Aici lucrea
ză renumitele echipe conduse de prim 
topitorii Enache Constantin, Marin A- 
xente și Avram Opriș. Aflăm că la 
cuptorul de 400 tone s-a realizat norma 
de producție In proporție de 108,6% 
pc luna februarie. Printre oțelarii frun 
iași se numără și mulți sportivi. Iată, 
numai cîțiva din ei: Valentin Colțun, 
șahist, șef de schimb, care a realizai 
planul de producție în proporție de 
105,3%, fotbalistul Vasile Tătaru, ma
caragiu, jucătorul de tenis de masă 
Constantin Scurtu, termotehnician, Iu
lian Ispas, prim iopitor, care împreu
nă cu echipa sa și-a realizat planul 
de producție în proporție de 122,6%.

...Coborîm în hala de turnare. Asis
tăm aici la un spectacol fascinant. Din 
imensele cuptoare se revarsă oțelul to-

.. La cea de-a 26-a ediție a campionate- 

. .lor mondiale de tenis de masă care vor 
... «.avea 10c între 5 șl 14 apriUe la Pekin

joc de artificii. Maistrul turnător, ute---vor participa sportivi și sportive din 32 
mistui Dumitru Cuimir, pasionat sa-"de târi ale lurali- In luPta sportivă pen- 
■ :.x . . -i--_ • ’ L „r„„rlL-"tru cucerirea celor 7 titluri de campioni

aci-si giduuioj. lumii sînt angrenați aproximativ 260

pit la o temperatură de 1500°, stîr- 
nind o mare de scîntei ca un feeric

hist, supraveghează 
proces de muncă...

Am părăsit combinatul purtînd mul-.*.—
ta vreme imaginea activității entu --^^^,^.u^A., deoarece^Departn- 
ziasfe pe care o depun oțelarii hun3-"americane să piece în”r7p.'Chineză. '- 
doreni. De pe dealul Chizidului pri--- lată tragerile la sorți în probele pe 
veam Hunedoara în tot ansamblul ei."^Cplpe j,:
Un imens șantier. Sus pe deal a ră-1 'r'f.'g.,- 
s.ărit orașul muncitoresc. De aici dis---pa b-

de participanți dintre care 1G2 bărbați. 
In actualele campionate nu participă 

rnentul de Stat nu va permite echipei

Romînă. R.P. Polonă, R.D.G., 
Pakistan, R.P. Mongolă ; gru- 

: R.P. Chineză, R^S. Cehoslovacă,- 
, AUS- 

Japonia, An- 
----- -z.xv.o.o.; Noua Zeelandă, 

Ghana, R.P.D. Coreeană, R.D. Vietnam.
’ ' ." : grupa A : R.P. Chineză,

R.S. Cehoslovacă. R.F.G., R.D.G., India,

lingem o nouă operă a constructorilor' !Pra?ta’ pp-, Bulgaria, Portugalia, 
hunedoreni: frumosul stadion „Corvi--;urn^-s.; nouTzS
nul" cu o capacitate de peste 15.000
Jocuri, terminat anul trecut. Hune---bARB_ați :
doara avea nevoie de un asemenea "^rtuîaȚiâ;’ r.p. Mougolâ.’ Ghana.'Nepal! 
stadion. Cei 14.447 membri al U.C.r.S.,,Birmania : grupa B: R.p. Ungară, Sue- 
încadrați în 18 asociații sportive,--dia, r.p. Romînă, r.p. Polonă, r.p. But-
practică îndeosebi voleiul, fotbalul, te-Țfarla, 
nisul de masă, luptele, atletismul. In.-r'.p.'f.
anul 1960 au fost înființate 28 de noi--u.r.s.s., r.p.d. __
secții pe ramură de sport, 15 fiind a-"c9ba- N°ua zeelandă 
filiate la federațiile- de specialitate. La-- In Drobele ae simD1 
Hunedoara există astăzi 44 de arbi-”- 
tri, 8 antrenori calificați, 7 profesori--rează ,72 perechi ia dubiu 4 f , • .- • • _ - •• . • • i lo FoiTVizii ci fide educație fizica. Inimoșii i.
hunedoreni se străduiesc să urce citi 
mai repede treptele măiestriei sporii--- 
ve. Și reușesc. Să-i amintim pe boxerii" 
Mihai Gheorghioni și Nicolae Ichim,-- 
pc fotbaliștii Zanca, Constantinescu," 
Nacu, Balint, Tătaru, pe atleții Evu" 
Maier și Daniel Grafenstein, pe volei-" 
batistul Alex. Iacob care au reprezen-" 
tat cu cinste culorile echipelor lor. Nu--- 
mărul sportivilor hunedoreni fruntași" 
în muncă și în sport este foarte mare, - - 
Nu poți să-l cuprinzi într-o sumară e- 
numeraro

Australia, Nigeria, 
Vietnam ; grupa C ;

Iugoslavia, Brazilia, 
Coreeană,

In probele de simplu vor 
de jucători și 96 jucătoare, 
de înscriere al probelor de

Danemarca; 
Japonia, 

Anglia. 
Singapore,

evolua 153 
Pe tabloul 

dublu figu- 
bărbați, 42

► perechi ** dublu femei și 68 perechi ia bporuvi dublu mixt

(Urmare din pag. 1)

traiectorie curioasă și spre surprin-

în vederea alcătuirii tablourilor eu 
tragerile la sorți la cele cinci probe in
dividuale ale campionatelor mondiale 
de tenis de masă de la Pekin, comisia 
de organizare a fixat următoarea ordine 
a favorlților : simplu bărbați : 1. Iun
Kuo-tuan. 2. Berczik, 3. Ogimura, 4. 
Hoshino, 5. Murakami, 6. Sldo, 7. Huan 
Tze-tun, 8. V. Marhovic 9. Van Ciuan- 
iao, 10. Larsson, 11. Freundorfer, 12 Su 
In-sin, 13. Alser, 14. Negulescu, 15. Foldi, 
16. Mellestrom ; simplu femei : 1. Matsu- 
zaki, 2. Yamaizuml-Itoh, " 
kawa-Okada, 5. Ciu Ciun-hui, 
Mel-in. 7. D. Rowe, 8. Mathe, 
keș, 10. Seki, 11. Hu Ke-min, 
xandru, 13. Svarcova, 14. Kunz, 
ze, 16. Ramanauskaite ; dublu 
1. Ogimura — Murakami, 2.

3. Foldi, 4 O- 
6. Sun 

9. Kere- 
12 Ale- 
15. Kru- 
bărbați : 

____ ___ Stanek — 
Polakovic, 3. Huan Tze-tun — Li Fu-iun; 
4. Berczik — Sido, 5 Hoshino — Kimura, 
6. Larsson — Alser, 7. Van Cluan-iao — 
Su In-sin, 8. Negulescu — Rethi ; dublu 
femei : 1. Matsuzaki — Yamaizumi, 
Okawa - Seki, 3. Fâldi - Mathe, 
Sun Mel-in — Ciu Ciun-hui, 5. Alexan
dru — pitică, 6. Rowe — Harrower, 7; 
Hu Ke-min — Van Hien, 8. Kunz — Ban- 
nach ; dublu mixt: 1. Matsuzaki — Ogi
mura, 2. Yamaizumi — Murakami, 3.' 
Sun Mei-in — Van Cluan-iao, 4. Fbldi — 
Sldo, 5. Alexandru — Cobîrzan. 6. Seki — 
Hoshino, 7. Ciu Ciun-hui — Huan Tze- 
tun, 8. Kerekes — Berczik

4.

DEPLIN
în fin;

POPAS IN VALEA JIULUI
Aici, în Valea Jiului, în încleștarea 

permanentă cu cărbunele găsești la 
tot pasul oameni pe care îi caracte- 

a 
de

rizează entuziasmul, dorința de 
realiza mărețele sarcini trasate 
Congresul al lIT-lea al Partidului 
Muncitoresc Romîn. In orele libere 
cei mai mulți dintre ei, vin pe terenul 
de sport, unde prind puteri noi în 
soare, aer și lumină.

Activitatea sportivă în Valea 
tui este 
numărul 
cifra de 
erau în 
asociații _r------  ---- —r___  -
mare număr de membri U.C.F.S. cum 
ar fi „Parângul" Lonea (2.700 mem
bri U. C. F. S.), ,,Minerul" Vulcan 
(2.530), „Minerul" Aninoasa (2.600). 
„Minerul" Lupeni (2.300) etc. 25 de 
asociații sportive au luat ființă în 
cursul anului 1960.

Sportivii din Valea Jiului participă 
la numeroase competiții de ciclism, 
fotbal, handbal, lupte, popice, schi, 
tenis de masă, tir, volei etc. Anul 
trecut au fost organizate pentru prima 
dată aici întreceri de dirt-track și

.1 iu- 
1960. 
atins 

cîți

în plin avînt. In anul 
membrilor U.C.F.S. a 
20.000 față de 17.000 
1959. Există astăzi puternice 
sportive care cuprind un

călărie. In ultimul timp au fost cons
truite noi baze sportive, printre care 
un teren de handbal și un patinoar 
la Petroșani, un teren de volei și un 
poligon de tir la Lonea, un teren de 
volei la Aninoasa. Numeroși tineri 
sportivi își ridică măiestria sub în
drumarea unor cadre tehnice compe
tente. bine pregătite. Aici își duc cu 
entuziasm munca 26 de profesori 
educație fizică, dinvre care zece 
solvenți ai I.C.F. Numele unor 
fesori ca A. Barabaș, I. Pintea 
I. Slăviițeanu sînt binecunoscute 
turor iubitorilor de sport din Valea 
Jiului.

Intr-o serie de discipline complet 
necunoscute în trecut pe Valea Jiului, 
există astăzi echipe puternice cu care 
se mîndresc minerii, cum ar fi cele 
de rugbi (Știința Petroșani, A. S. 
Jiul și Minerul Lupeni), de volei (Jiul 
Petroșani), handbal în 7 (Știința 
Petroșani).

Ritmul impetuos în care se desfă
șoară astăzi activitatea sportivă 
Valea Jiului 
a unor 
viitor.

de 
ab- 

pro- 
sau 
tu-

în 
este garanția sigură 

succese și mai mari în

..O . .
■ -derea generală, șterge în cădere mu- 
"chea mesei. Dezorientat de acest ca- 
--priciu al jocului, Rethi cedează la 
' ^repezeală cîteva mingi și pierde; 
“18—21. In setul III, după o luptă 
"crâncenă, Rethi își ajunge adversarul 
"la 20, are două setboluri (22—21 și 
+ 24—23) dar ratează cîteva atacuri 

ușoare și... setul: 25—27. In al pa
trulea set, concentrîndu-se cu toate 
forțele în final, Rethi cîștigă în pre
lungiri cu 24—22. In ultima „repri- 

+ ză“, de la 6—6, Pignitziki... benefi- 
Xciază de cîteva tușuri și fileuri, su- 
■rficiente însă pentru a-și deruta 
Țversarul și a depăși un învins 
Irios: 21 —14.
I CELE 5 FINALE...
t SIMPLU FEMEI: Eva Foldi—Dia- 
+ na Rowe 3—1 (17, 11, — 17, 13). 
ȚCu excepția seturilor I și III, mai 
"echilibrate, în celelalte două, fără a 
.-străluci, campioana europeană s-a 
"impus în fața sportivei engleze, ne- 
l'sigură în atac.
-■ SIMPLU BĂRBAȚI: Berczik—Pig- 
i"nitzki 3—0 (18, 11, 21). Sigur în 
j--toate compartimentele, prima „pale- 
i"tă“ a Europei a redus această dis- 
'--pută la o simplă formalitate.
," DUBLU FEMEI: Maria Alexandru, 
C1 Geta Pitică — Diana Rowe, Jean 
"Harrower 3—0 (7, 20, 13). Jucătoa- 
"rele noastre și-au coordonat bine ac- 
--țiunile, au păstrat mereu inițiativa și 

••• "au cucerit o victorie clară în fața 
--perechii engleze, în care Jean Harro- 

două”wer a ratat atac după atac.
. J—i" DUBLU BÂRBAȚI : Negulescu,

campionatul regional--Rethi -- Stanek, Polakovic 3—2 (— 
1121, — 14, 20, 14, 19). Finala aceasta 
.-■încheiată cu un valoros succes al

Zeci și zeci de mii de participanți 
adună la startul întrecerilor compe
tițiile de mase. In fotografie, un as
pect de la unul din numeroasele cro

suri organizate la Petroșani.

Fotbal în cifre
Hunedoara are <’ '
în categoria A, două

• Regiunea 
echipe de fotbal 
în „B“, 23 în 
și 25 de echipe de juniori.

• In secțiile de fotbal din regiune

ad- 
glo-

clipă de răgaz, ei reușesc 
setului III — cînd urmăream cu te, . 
emoționați, fiecare mișcare — să dez
lănțuie o ploaie de atacuri care co- 
pleșesc pe Stanek și Polakovic, ne-’ 
voiți să cedeze acest set și pe cel ur
mător. Ultimul set este de-a dreptul 
dramatic. Sub ochii noștri se desfă
șoară, la o tensiune maximă, cele maî 
dinamice combinații ofensive din acest 
campionat. După un scor... incert, 
Stanek și Polakovic par să scape în 
cîștigători: 18—15. Dar, Negulescu șî 
Rethi nu vor să audă de așa ceva 1 
O demonstrează chiar. Purtîndu-șî 
adversarii din colț în colț, ei reali
zează cinci puncte în șir: 20—18 șî 
peste cîteva clipe termină învingători 
în aplauzele furtunoase ale unui pu
blic entuziast, care îi susține mereu, 
din toată inima.

DUBLU M!XT : Eva Foldi, Sido—• 
Maria Alexandru. Cobîrzan 3—1 (18,
— 10, 19, 14). Meciul n-a atins ni
velul așteptat. Cuplul romîn nu a avut 
decît pe alocuri comportarea cores
punzătoare titlului european pe care 
îl deține

Alte rezultate DUBLU BARBAț,, 
semifinale: Stanek, Polakovic—Berc
zik, Sido 3—2 (— 15, — 13, 17, 17, 
16) 1 Negulescu, Rethi — Cobîrzan^ 
Covaci 3—0 (8, 8, 15); DUBLU FE
MEI, semifinale: Rowe, Harrower — 
Foldi, Mathe 3—0 (17, 19, 19) 1 Ale
xandru, Pitică —- Paisiarv, Beloțerkov- 
skaia 3—0 (17, 14, 21); DUBLU 
MIXT, semifinale: Alexandru, Co
bîrzan — Paisiarv, Saunoris 3—1 
(— 20, 18, 15, 14), Foldi, Sido — Pi
tică, Negulescu 3—2 (18, — 16, 19,
— 20, 20).

activează peste 2700 de sportivi legi-- - sportivilor noștn merita^t cu pri- timați. —— - ™...i « t„.„

• Procesul de instruire și antrena
ment al jucătorilor dc fotbal este asi --ș| evoluției palpitante a scorului pînă 
gurat de 14 antrenori și 14 instructori"*’1- -11:-—■1 t. _i_
voluntari. C 
mat

--sosință premiul de frumusețe care de 
"altfel i-a și fost atribuit, datorită ni- 
Țvelului înalt la care s-a desfășurat

4 antrenori și 14 mstructori"|a ultimul schimb de mingi. Primul 
Corpul arbitrilor este for-..set trebuia să ne revină. Negulescu și 
- persoane. "Rethi conduseseră tot timpul, com-

In regiune există 34 de baze spor-'■pl-tîndu-sc piTfect în atac. La 20 —U 
omologate pentru jocurile dc fot— Jnsa> ei slăbesc puțin alura și îngă- 

--duie astfel celor doi tenaci adversari 
r,: - , , • . . , .. ."să puncteze pînă la 23—21. In conti-Din nodurile echipelor de foțba e cehosloPvacii înviorați de acest

o serie" de tineri iucători ca - Tătarii-nea?tePtat cîștiS *își adiudecă Ș> sc" 
Zanca (Corvinul) Creiniceann Dan"‘ul IL P^"*. mai credeau că Negu- 
u mîlJ.îix r../.. __  / AArklescu și Rethi vor mai putea reface11, Minaila, Cucii, | urcări (Minerul-,.. « Lupeni)^ Crăciun, Rotaru,^Andrei_ (Ji'.d'ț^'Xenie^ aprolpe Văr? nici o

din 12 persoane.

tive 
bal.

din regiunea Hunedoara s-au ridicat

Zanca (Corvinul), Creiniceann, 
II, Mihăilă, Cucu, Țurcan (Minerul

Petroșani), Sehlet, Zamfir (Dinamoi 
Brad).

Frumosul stadion „Corvinul" din Hunedoara, construit în anii puterii populare, este unul din locurile care la fiecare sfirșit de. săptămână atrage mii de 
ftrednici oțelari in spațioasele șale tribune de • beton, la competițiile sporjivre Iută g -vedere, panorgrnjcă a elegantului stadion, așezat intr-o pitorească regiurg

Activitatea la zi
• Clasamentele campionatelor republi

cane la zl :
MASCULIN

1. C.C.A (1) 36 13 3 1169: 949 292. Din. Tg. Mureș (2) 17 11 6 1162:1031 283. Rapid Buc. (3) 17 10 7 1105:1064 27
4. Voința lași (4) 17 10 7 1039:1091 275. Știința Cluj (5) - 17 9 8 1219:1115 26
6. Dinamo Buc. (7) 17 9 8 1003: 996 26
7. Știința Craiova (6) 17 8 9 1146:1102 258. C.S.M, Galați (9) 17 7 10 911:1205 249 Știința Buc. (12) 17 6 11 1122:1136 2810. Dinamo Oradea (8) 17 6 11 1123:1152 23

11. Știința Tim. (11) 16 7 9 1002:1038 23
12 St. r. Brașov (10) 17 j 12 1005:1127 22

FEMININ
1. Rapid Buc. (1) 16 16 0 1115: 681 32
2. Știința Buc. (2) 16 14 2 1017: 682 80
3. C. S. Oradea (3) 17 13 4 1036: 880 30
4. I.T.B. (4) 17 10 7 880: 858 27
5. Mureșul Tg. M. (5) 17 10 7 900: 882 27
6. Știința Cluj (6) 17 9 8 820: 868
7. Voința Tg. M. (7) 17 8 9 852: 955 25
8. Progresul Buc. (8) 17 6 11 836: 930 23
9. I.C.F. 10) 17 5 12 754: 886 22

10. Voința Brașov (9) 17 5 12 822: 999 22
11. Voința Oradea (11) 17 3 14 810: 971 20
12. Petr. Ploiești (12) 17 2 15 838:1088 19

0 F. R. Baschet, de comun 
cluburile respective, a hotărît

acord cu 
amînarea 

meciului feminin Rapid București — Ști
ința București (ce urma să se desfă
șoare marți) la sfîrșitul campionatului,
• In ultima etapă a campionatului de 

calificare și a campionatelor republicane 
de juniori s-au înregistrat următoarele 
rezultate : JUNIORI : Șc. medie 35 - 
C.C.A. 60-42 ; S.P.C. - Metalul 49-43 ; 
Rapid — S.S.E. 2 62—57 ; T. Dinamovist- 
S.S.E. 1 52-43 ; JUNIOARE: Rapid -
I.C.F. 33-8 ; I.T.B. - S.S.E. 1 28-8 ; Vic
toria - Progresul 21-15 ; CALIFICARE : 
Voința — Știința (m) 72—42 ; Proiectan
tul — Rapid (m) 55—49 ; Voința — LT.B,



NOTE ȘI COMENTARII
In turneul balcanic interechipe, 

importanta competiție care opune 
formațiile clasate pe locul 2 în 

campionatul de anul trecut din unele 
țări balcanice, s-au disputat pînă 
acum două întîlniri : Fenerbahce
Istanbul — Levski Soria 0—0 și A.E.K. 
Atena — Steagul roșu Brașov 2—4. 
Al treilea joc, care urma să aibă loc 
îa 26 februarie la Istanbul (Fener
bahce — Steagul roșu) nu s-a disputat 
(fiind amînat după 30 aprilie) din 
cauza unei neînțelegeri asupra locului 
de disputare, provocată de textul con
fuz al telegramei clubului Fenerbahce.

Debutul echipei noastre, Steagul 
roșu, în această competiție a însemnat 
și o frumoasă victorie în deplasare și 
o bună reprezentare a fotbalului nos
tru. Datorită seriozității cu care s-au 
pregătit dir, timp, indiferent de con
dițiile atmosferice, sub îndrumarea an-_ 
itrenorului S. Ploeșteanu, fotbaliștii 
brașoveni nu numai că au reușit să 
cîștige la Atena în fața lui A.E.K. 
(terminînd apoi la egalitate meciul 
amical cu aceeași echipă), dar au lă
sat și o impresie excelentă prin cali
tatea și maturitatea jocului prestat.

Pentru Steagul roșu, care contează 
printre fruntașele fotbalului nostru, 
comportarea din Grecia și aprecierile 
cucerite trebuie să constituie un im
bold în munca de pregătire și în joc. 
Echipa are posibilități reale să atingă 
un nivel tehnic mai ridicat și să con-

Emoții in tribune: Nestoridis (mijloc) înscrie printr-o lovitură cu capul, 
făcînd zadarnică intervenția portarului Ghiță. Zaharia (stingă) se uită cu 
necaz după minge. Arbitrul insă, va anula acest al treilea gol al echipei 
grecești pentru ofsaid, (Fază din partida Sitagul roșu .—. A.E.K.: 4—2, 
disputată la Atena). Foto: U.P.I.

Mîine începe la Poiana Brașov 
Concursul internațional jubiliar

ASTĂZI: PRIMELE PROBE IN CAMPIONATUL REPUBLICAN 
DE FOND

POIANA BRAȘOV (prin telefon de 
la trimisul nostru). In Inimoasa noa
stră stațiune de iarna Poiana Brașov 
au sosit toți concurenții participant! la 
concursul internațional jubiliar, repre- 
zentînd Austria, R. S. Cehoslovacă, 
R. D. Germană, Franța, R. P. Polonă 
și R. P. Ungară. Printre ei se află și 
nume binecunoscute în schiul mon
dial ca: Arlette Grosso, dublă cam
pioană a Franței, Leo Lacroix, clasat 
înaintea lui Periilat la recentele cam
pionate ale Franței, Pierre Stamos, 
George DuviUard (Franța), Joseî Bro- 
kes, Vladimir Jerabek, S. Gasienicza, 
Barbara Kobilanska (R. P. Polonă), 
Hans Schemmel, Norbert Lippautz (Â- 
ustria), Bernd Doerfel (R. D. Ger
mană), A. Morotz (R. P. Ungară) și 
alții.

Din cei anunțați inițial lipsesc schio 
rii italieni, accidentați la ultimul con
curs, cei bulgari și elvețieni care au a: 
nunțat în ultimul moment că nit mai 
pot participa. Abia sosiți oaspeții au 
și efectuat primele antrenamente. Azi 
dimineață (n.n. ieri) schiorii maghiari, 
germani și polonezi au făcut coborîn 
pe pîrtia Lupului, iar după-amiază re

prezentanții Austriei s au antrenat pa 
pîrtia Lupului (băieții) ș» pe Sulinar, 
(fetele). Tot după-amiază au făcut 
primele antrenamente fondișlii cehoi 
slovaci și polonezi. In general, antre! 
namentele au fost axate pe cunoaște 1 
rea pîrtiei de coborîre.

Pîrtiile se mențin în stare bună în 
ciuda temperaturii ridicate. Pentru 
orice eventualitate a fost amenajată șl 
pîrtia de slalom special de sub telefel 
ric, care va fi folosită duminică în ca
zul în care pîrtia din Poiana Brașov 
nu va avea zăpadă suficientă.

Cursele inaugurale ale concursului 
jubiliar se desfășoară vineri, după cum 
urmează: fond 5 km femei, fond 15 
km bărbați (probele contează și pen-l 
fru campionatele republicane) în Po-! 
iana Brașov ; slalom uriaș, fete și bă
ieți pe Sulinar. Campionatele republi-1 
cane încep de fapt mîine (n.n. azi) 
prin desfășurarea ștafetelor de 4x10 
km bărbați și 3x5 km femei pe pîrt 
tiile din Poiana Brașov.

D. STANCULESCU

^oi jocuri amicale
Cele mai multe echipe, de categorie 

A și B, susțin cu regularitate întîlniri 
de verificare publice, în cursul săptă- 
niînii și duminica. Ele folosesc aceste 
întîlniri pentru omogenizarea forma
țiilor, precum și ipentru aplicarea unei 
idei tactice.

Asemenea partide au loc astăzi 
după-amiază în Capitală. De fapt, este 
vorba de două cuplaje interesante:

PE STADIONUL GIULEȘTI
Ora 14,15: Progresul — Metalul
Ora 16: Rapid — Academia Militară

PE TERENUL DIN DUDEȘTI
Ora 14,30: Dinamo Obor —Abatorul
Ora 16,15: Poiana Cîmpina — Bum

bacul.
PETROLUL JOACĂ ÎN BUCUREȘTI

Sâmbătă, tot în București, va evo
lua Petrolul din Ploiești. Fotbaliștii 
ploieșteni vor întîlni echipa Progresu
lui. Partida va avea loc pe stadionul 
Dinamo (ora 16). Biletele se pun în 

uzare la casele din str. dr. Staico- 
«îci, de la stadionul Dinamo și din 
str. 1. Vidu.
FARUL CONSTANȚA—DINAMO GA

LAȚI 6—1 (2—0)
In meciul amical disputat duminică 

la Constanța au marcat: Moroianu 
(2), Olaru (2), Stancu și Sever, res
pectiv 'Matei.

(P. ENACHE, coresp.)

tinue astfel șirul performanțelor bune. 
Pe fotbaliștii Steagului roșu îi mai 
așteaptă partide importante’ în afara 
returului campionatului.

In general, jocurile de verificare 
disputate în ultima vreme în 
Capitală s-au desfășurat în con- 

dițiuni de organizare satisfăcătoare și 
am fost tentați să credem că echipele 
organizatoare sînt preocupate perma
nent de această problemă. Duminică 
însă, la meciul Rapid — Polonia Byd
goszcz s-a produs un fapt care a fă
cut excepție de la regulă, lăsînd o im
presie cu totul neplăcută: spre sfîrși-

tul partidei, numeroși spectatori de la 
tribuna a Il-a a stadionului Dinamo, 
au pătruns în incinta terenului și s-au 
plasat la marginea terenului, lîngă 
tușă, încurcînd pe jucători și dînd te- 
renuil'Ui un aspect foarte unt.

Aceasta trebuie să atragă în mod 
serios atenția organizatorilor și să-i 
facă să ia pe viitor măsuri mai bune, 
mai eficiente pentru păstrarea ordinei 
pe terenuri, indiferent de caracterul 
meciului. Este adevărat însă că și spec
tatorii au datoria să păstreze disci
plina, respectîndu-și locurile și, mai 
ales, arătînd grijă față de avutul ob
ștesc. ...

Jubileul schiului romînesc

$^'onosDort
Astăzi este ultima zl in care mai pu

teți cumpăra bilete pentru Tragerea 
specială Loto Central a Mărțișorului. 
La Tragerea specială Loto Central a 
Mărțișorului se atribuie, in afara obiș
nuitelor premii în bani, numeroase și 
valoroase premii în bani și obiecte. In 
fruntea listei de premii ,

20 AUTOTURISME
și alte premii suplimentare în bani de 
25.000 lei, 15.000 lei, 10.000 lei, 9.000 lei, 
5.000 Iei etc.

★
TRAGEREA SPECIALA A MĂRȚIȘORULUI, 
DE MÎINE, 3 MARTIE, ARE UN REPORT 

DE 292.964 LEI.
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOEXPRES
In urma omologării variantelor de

puse la concursul Pronoexpres ar. 8 din 
22 februarie au fost stabilite următoa
rele premii :

Categ. Il-a : 24 variante a cite 4.022 lei 
Categ in-a : 127 variante a cîte 818 lei 
Categ. IV-a : 772 variante â cîte 206 lei 
Categ. v-a : 2.576 variante a cîte 61 lei 
Categ. vi-a : 9.654 variante a cîte 19 lei 
Fend de premii : 742.617 lei.
Keport pentru concursul din 1 martie : 

177.267 lei
PREMIILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
In urma trierii și omologării variante

lor depuse la concursul Pronosport nr. 
s din 26 februarie a.c. au fost stabilite 
următoarele premii ;

23,30 variante cu 10 rezultate exacte a 
cSte 2.844 lei

• 277,20 variante cu 9 rezultate exacte a
eîle 286 lei

1.642,60 variante cu 8 rezultate exacte 
a cîte 72 lei.

PRONOEXPRES
La tragerea Pronoexpres din 1 martie

1961 au fost extrase din urnă următoarele
numere :

47 16 12 18 34 20
Numere de rezervă : 9, 19.
Fond de premii : 956.452 Jei.

Meciuri spectaculoase în turneul final 
ai „Cupei de iarnă” a F.R.H.

- întrecerile continuă astăzi și mîine în sala Dinamo -
Etapa finală a primei ediții a „Cupei Ultimul joc al serii, dintre C.C.A. și 

de iamă“ a programat ieri în sala Fio- Știm!» București, care a prilejuit una 
. , i „ v din cele mai frumoase întreceri naiulba*

rea s ca jocuri de buna calitate. .
In primul joc s-au întîlnit echipele '*stice din acest sezon, s-a terminat ou 

masculine Știința Timișoara și Dinamo victoria echipei militare la scorul de 
Tg. Mureș. Beneficiind de o pregătire 19—QJ—10J. 
fizică mai bună studen|ii timișoreni și-au 
impus superioritatea în repriza secundă 
și au terminat învingători cu scorul de 
30—19 (15—12). In cadrul acestei în
tîlniri s-au remarcat din formația timi
șoreană tinerii Gunther Schmidt și Her
man Nicss, la fel de buni în atac ca și 
în apărare. Cea de a doua partidă a opus 
echipele feminine Rapid București și 
Știința Timișoara. Prezentînd o formație 
întinerită, cu multe debutante, Știința Ti
mișoara nu a putut rezista decît o re
priză cedînd în cele din urmă la scor: 
11—5 (4—4).

A urmat un meci foarte disputat în 
cadrul căruia echipa Tractorul Brașov 
a opus o dîrză rezistentă valoroasei for
mații Știința București. Tinerele handba
liste din Brașov au j'ucat curajos, ofensiv 
punînd de multe ori la grea încercare 
apărarea echipei bucureștcne. Știința a 
ratat foarte mult, astfel că în ciuda 
bunei circulații a mingii și a vitezei cu 
care studentele au acționat în majoritatea 
timpului ele nu s-au putut detașa decît 
spre mijlocul celei de a 11-a reprize, 
cînd echipa din Brașov era în inferiorita
te numerică. Scor final: 7—4 (3—3) 
pentru Știința București.

(Urmare din />ag. I;

pusă în slujba mărețului scop al con
struirii depline a socialismului.

Cită deosebire între minunatele 
condiții pe care le are azi tineretul 
patriei noastre libere pentru practi
carea schiului și a sportului, în 
general, și vremurile pentru tot
deauna apuse ave regimului burghe- 
zo-moșieresc, cînd schiul era soco
tit un „sport de elită", fiind prac
ticat numai de cei avuți, de odraslele 
exploatatorilor care umpleau puținele 
cabane existente pe atunci! In aceste 
condiții, nici nu se putea vorbi despre 
o valoare a schiului romînesc, despre 
o afirmare a schiorilor noștri pește 
hotare. Și dacă înainte vreme în sta
țiunile de schi din străinătate nu a- 
jungeau decît fiii fabricanților și ai 
moșierilor care își plăteau — de pe 
urma exploatării maselor — singuri 
voiajeie de agrement, azi, în schimb, 
datorită valorii lor ridicate schiorii 
romîni primesc invitații la marile 
concursuri găzduite de stațiuni renu
mite ca Oberstdorf, Zakopane, Klin
genthal, Megeve, St. Gervaise, Etna, 
Chamonix etc., sînt trimiși în străină
tate pe seama cluburilor și asociațiilor

sportive. Grija regimului democrat- 
popular pentru sănătatea tinerei ge
nerații se manifestă azi și prin prec i 
cuparea deosebită pentru centrele de 
copii, pentru juniori, pentru organi
zarea unei bogate activități compe- 
tiționale pentru toate categoriile de 
schiori. Recentele campionate repu
blicane de la Poiana Brașov și Pre
deal, la care tineretul a participat în 
mod masiv și la un ridicat nivel teh
nic, au arătat că schiul nostru are 
un bogat rezervor de cadre, că largi 
perspective de afirmare se deschid 
schiului nostru de performanță, conse
cință firească a neîncetatei sate creș
teri de rnasO. Ca urmare a acestor 
condiții, pe care în trecut cei care do
reau să practice schiul nici nu Ie 
visau, s-au ridicat sportivi ca Gheor- 
ghe Bălan, Cornel Tăbăraș, K. Gohn, 
Ion Zangor, N. Pandrea. Gh. Cristo- 
Joveanu, Mihai Bucur, Bona Micloș, 
Elisabeta Obrașcu și alții care ne vor 
reprezenta, în zilele care urmează, în 
întrecerile Concursului international 
jubiliar și cărora le dorim succes de
plin în această importantă competiție.

Cu ocazia Jubileului schiului romî
nesc, sportivii Republicii Populare 
Romîne sărbătoresc victoriile obținute 
în dezvoltarea acestei discipline spor-

In meciul cu Motor Karl Marx-Stadt

VOINȚA PLOIEȘTI A REALIZAT
CEA MAI BUNĂ PERFORMANTĂ INTERNAȚIONALĂ

tive și — în același timp — ei își 
îndreaptă gîndurile cu dragoste și re
cunoștință către Partid, snb conduce
rea căruia întreaga noastră mișcare 
sportivă cunoaște zi de zi o înflorire 
tot mai mare.

TLETISM
Luni după-amiază, după ce se ter

minase acomodarea cu arena, antre
norul popicarilor germani, Herbert 
Hansel era aproape sigur că elevii 
lui, învinși duminică în Capitală, vor 
cîștiga noua întîlnire. Dar marți cind 
a început meciul dintre Voința Plo
iești și Motor Karl Marx-Stadt, spor
tivii romîni le-au spulberat adversa
rilor lor orice iluzii încă de la pri
mele schimburi, realizînd ceea ce n-a 
realizat încă nici o echipă romîneas- 
că în întîlnirile internaționale: 5167 
p. d.

Spre sfirșitul partidei am fost chiar 
la un pas de doborîrea recordului re
publican pe echipe și numai o căde
re surprinzătoare la ultimele 30 bile 
a lui Ladislau Gallo a făcut ca să nu 
trăim și această satisfacție.

Iată rezultatele : VOINȚA: F.
Scheftz (846), F. Salamon (890), A. 
Andrei (833), D. Picioruș (878), I. Di- 
nescu (850), L. Gallo (870). MOTOR: 
W. Slavik (781), G. Oertel (769), H. 
Krupfganz (822), W. Popp (840), D. 
Seifert (790), W. Einhorn (785). Scor 
final: 5.167-4.787 p. d.

TR. I.

Faza de zonă a
CIMPINA 1 (prin telefon de la 

trimisul nostru). Prima reuniune din 
cadrul etapei de zonă a concursului 
republican de calificare disputată 
marți seara în localitate, a corespuns 
din toate punctele de vedere. Cei 
aproape 800 de spectatori prezenți în 
sala de festivități a uzinei mecanice 
Cîmpina au putut urmări meciuri 
foarte dirze, multe dintre ele specta
culoase, și arbitraje (îndeosebi cele 
prestate de I. Boamfă-Brașov și N. 
Tătaru-Galați) pe deplirf^corespunză
toare. N-au lipsit nici surprizele. 
Șerban Romeo, unul din favoriții 
categoriei cocoș, a coborît învins trep
tele ringului, de către tînărul, de 17 
ani, C. Rădulescu (Cîmpina). Invin- 

a iqipțgșigAat prin precizia

concursului republican de calificare
loviturilor și fermitatea cu care a 
stopat majoritatea atacurilor pugilis- 
tului bucureștean. Celelalte rezultate: 
M. Olteanu (or. Buc.) b.p. Al. Geor
gescu (Ploiești) ; A. Gărdescu (Argeș) 
b.ab.II Gh. Ciobanu (reg. Buc.) ; M. 
Cornel (Ploiești) b.p. A. Pițigoi (C-lung 
Muscel) ; I. Radulescu (or. Buc.) b.p. 
M. Ciobotaru (reg. Buc.); C. Anton (or. 
Buc.) b.p. V. Mircea (reg. Buc.) ; Gh. 
Maidan (Argeș) b.p. P. Frățilă (Plo
iești), A. Popescu (Ploiești) b.p. 1. 
Grăjdan (Argeș) ; I. Ivan (Argeș) 
b.ab.II C. Stoica (Ploiești) ; Șt. Pan- 
duru (reg. Buc.) b.k.o.II Gh. Manole 
(or. Buc.)

_ R. CALARAȘANG

ORADEA 1 (prin telefon). Prima 
gală din cadrul fazei de zonă a con
cursului de calificare care s-a dispu
tat in localitate s-a încheiat cu urmă
toarele rezultate : N. Dioszegi (Cluj) 
b.p. N. Moldovan (reg. Mureș A. M.); 
Z. Vass (Crișana) b.k.o.II I. Haibuc 
(Maramureș), E. Vaida (Mureș A. M.) 
b.p. V. Hreniuc (Maramureș) ; V. Că- 
răian (Crișana) b.p. V. Nicoară (Cluj); 
V. Ion Pop (Crișana) b.ab.I A. Ger- 
gely (Mureș A. M.) ; E. Gali (Cluj) 
b.p. Fr. Micaș (Maramureș) ; Fr. Szi- 
lagyi (Maramureș) b.p.I. Nyiri (Cri
șana) ; M. Mariuțan (Cluj) b.p. I. 
Katoka (Maramureș) ; D. Bud (Cluj) 
cîștigă prin neprezentarea adversa
rului.

J. GHJȘA — eor.eșg, regional

Concursuri..,.
rezultate

• Peste 40 de atlețl au participat 
duminică la cursa de marș organizată 
de clubul sportiv Victoria din Capita
lă. întrecerile au fost viu disputate și 
s-au bucurat de un frumos succes. 
Cursa s-a desfășurat pe echipe, alcă
tuite din cîte 3 concurenți. Iată rezul-1 
țațele înregistrate: JUNIORI (5 KM): 
1. Dinamo I (E. Bărăgan, D. Sofciit, 
L. Caraiosifoglu); 2. Victoria | (G11 
Bărbulescu, D. Gavrilescu, V. Heri- 
șan); 3. Dinamo II (D. Negulescu, 
Gh. Constantin, D. Popescu); 4. Vic
toria II; SENIORI (5 KM): I. P.T.T. 
I (V. Mitrea, D. Chioșc, N. DaradiciȚ 
27:41,0; 2. Victoria I (I. Păcurarii, N. 
Toader, Al. Spătaru) 28:18,0; 3. Snrdo- 
tnuți (V. Avram, V. Banabac, Al. Nc7 
gulescu) 28:24,0; 4. P.T.T. II; 5. Vic
toria II. (NICOLAE D. NICOLAE, co-! 
respondent).

• Școala sportivă de elevi din Iași;
în colaborare cu comisia regională de 
atletism, a organizat recent un concurs 
de sală pentru juniorii ieșeni. La în
treceri a participai un mare număr 
de elevi (peste 3001). Dintre rezulta
tele înregistrate cu acest prilej vom 
evidenția în primul rînd pe cel de 
1,35 m obținut la săritura în înălțime 
de eleva M. Stănescu (S.S.E.) în vîrs-1 
tă de numai 12 ani. La aceeași 
probă, S. Panțiru (S.SJE.ț — junioa-! 
ră din categ. 14—16 ani — a reali-! 
zat 1,40 m. . i

XGH. VAS ÎL IU, eoxcaopgcisHt),



Scrisoare din Varșovia

Unde-l poți găsi pe Sidlo...
Sidlo, unul din cei mai buni arun

cători de suliță din lume, este un 
sportiv care se bucură de foarte multă 
popularitate. Pe adresa Iu? sosesc zil
nic numeroase scrisori din toate col
țurile pămîntului, de la admiratori 
sau... admiratoare, de la tineri care 
doresc să-și însușească „tainele" arun
cării suliței.

Deși pare paradoxal, cei care do
resc să-l vadă sau să stea de vorbă 
cu Sidlo nu-1 caută nici la locuința 
sa de pe Bielanch, nici la vînătoare. 
deși aceasta este marea pasiune a 
campionului nostru. Sidlo își petrece 
majoritatea timpului său liber la cen
trul de pregătire al „olimpicilor", si
tuat lîngă Academia de educație fizică. 
Aici se poate vedea cum „ghinionistul 
olimpic" se pregătește asiduu, fără a 

neglija cel mai mic amănunt. Sidlo 
își începe antrenamentul zilnic cu o 
porție bună de gimnastică, necesară 
pentru încălzirea mușchilor. Urmează 
diferite exerciții avînd ca scop îmbu
nătățirea forței mușchiulaturii brațelor 
și picioarelor, a trunchiului, antrena
mentul încheindu-se cu o alergare de 
semifond. Ghiar și în perioada celor 
mai mari geruri, Sidlo putea fi văzut 
în „Parcul Bielski" luîndu-și „rația" 
zilnică de cros. In fine, cîteva exerciții 
de relaxare, axate în principal pe ridi
cări și coborîri „la bara" copacilor 
din pare

Recent l-am întîlnit pe Sidlo în plin 
program de antrenament. Tocmai exe
cuta aruncări cu mingea medicinală 
(după cum se vede și din fotografia 
alăturată).

— Care va fi primul concurs la care 
vei lua startul în acest sezon ? — l-am 
întrebat ne sulițașul nostru.

EEJHEEBZ
O PE LINGĂ reputația de a fi conside

rat cel mai bun fotbalist al lumii pe 
I960, renumitul Pele deține și un „re
cord" : anul trecut el a înscris în Bra
zilia cele mai multe goluri — 33. Dc re
marcat însă că, din acest punct die ve
dere, anul i960 a fost cel mai „slab" 
pentru el. în 1957 Pele a înscris 37 go
luri, in 1958 - 68, iar în 1959 - 46. In
tr-un recent interviu acordat ziarului 
„Sovie ski sport", Pele arată : „în vii
tor voi continua să joc la clubul meu, 
Santos. Mă antrenez regulat de două 
ori ne zi și mă aflu într-o formă exce
lentă, pe care, cred, o voi menține pînă 
la campionatele mondiale din 1962“.

© FOSTUL campion de natație al Ma
rii Britanii. Sâm Rockett, s-a oferit să 
traverseze Canalul Mînecii tur și retur. 
El a declarat că această dificilă încer
care este pe deplin în posibilitățile sale, 
lucru de care ziariștii britanici se în
doiesc. Rockett nu a hotărît însă cînd 
va efectua traversarea. Aceasta deoarece, 
după cum scrie ziarul „Le Figaro", el 
este deocamdată „în așteptarea unui 
mecena, dornic să-i plătească 2.000 lire“. 
Și cum în Marea Britanie asemenea 
mecenați devin tot mai rari...

@ SENZAȚIE la Budapesta : Cornelia 
Magyar, de 4 ori campioană de ciclism 
a R.P. Ungare, s-a dovedit la fel de 
bună intr-un. sport care nu are nici o 
contingență cu ciclismul. Ea a cucerit 
recent toate cele patru probe aLe cam- 
pîonatu’ui național de... patinaj viteză.

© TN CIUDA uneltirilor cercurilor a- 
gres:ve internaționale. Cuba eroică con
struiește in prezent o viață nouă. Vii
torul poporului cuban. al întregii țări, 
al revoluției este tineretul, pentru el, 
pentru tineretul care muncește paznic 
sau apără cu vigilență cuceririle revo
luționare. guvernul Cubei a hotărît re
cent sâ creeze la Havana Institutul na- 
ț onal pentru sport și odihnă, pîrghie 
importantă pentru perfecționarea măies
triei sportive a tinerilor cubanezi, pen
tru cr?șterea și educarea elementelor 
talentate..

s» PREȘEDINTELE Federației Interna
țional*» de caiac-cenoe, dl. Charles de 
Coqueraumont, a făcut o declarație prin 
care protestează împotriva deciziei Co- 
mitetn'uî de organizare al J.O. din 1964 
de a scoate din programul dft la Tokio 
întrecerile de caiac-canoe. intre alte at'- 
gumenie. el se referă la faptul că la 
o anchetă întreprinsă în luna decembrie

— Consider c.ă_ cea mai mare între
cere la care îmi voi încerca forțele 
în viitorul apropiat este „Memorialul 
Janusz Kusocinski", ce se va organiza 
la Varșovia între 16-17 iunie. Fede’ 
rația noastră de specialitate a adresat 
invitații de participare primilor șase 
clasați la Jocurile Olimpice de la Ro
ma, fapt care atestă în mod elocvent 
valoarea concursului. Prezența lui Țîbu 
lenko (U.R.S.S.), Kriiger (R.D, Ger
mană), Kulcsar (R.P. Ungară), Kuis- 
ma (Finlanda), Rasmussen (Norve
gia), Fredricksson, cărora li se vor a- 
lătura italianul Lievore și Macquct 
(Franța) oferă suficiente garanții pen
tru obținerea unor rezultate de valoare 
internațională. Mă voi strădui să evo
luez la nivelul impus de o asemenea 

participare.. Nădăjduiesc că întîlnirea 
mea cu cei mai puternici adversari de 
la Roma nu se va mai solda cu eșecul 
pe care l-am suferit acolo. Voi încerca, 
în orice caz, să-mi iau revanșa.

— Cum te pregătești în vederea a- 
cestui eveniment ?

— Nu mi-am pierdut de loc timpul. 
Am lucrat intens toată iarna, antre- 
nîndu-mă sîrguincios. Vreau să dove
desc că sînt și de acum înainte capa
bil de rezultate de valoare interna
țională. Insuccesul pe care l-am avut 
la Jocurile Olimpice nu a însemnat 
pentru mine un motiv de deprimare 
morală, ci, dimpotrivă, un stimulent 
pentru o pregătire susținută. Ceea ce 
și fac în prezent —• a încheiat Sidlo.

ARTUR CENDROWSKI
redactor la ziarul „Przeglad 

Sportowy"-Varșovia

și la care au răspuns 67 din 88 de mem
bri ai C.I.O., sportul respectiv a obți
nut locul 13 între cele 22 de discipline 
sportive olimpice. Or, după cum se știe, 
în programul jocurilor de Ia Tokio vor 
fi incluse 18 sporturi. „Cum este posi
bil — se întreabă președintele lui In
ternational Canoe Federation — ca un 
sport socotit ai 13-lea în ceea ce pri
vește importanta să nu fie inclus în 
programul unei ediții a J.O care cu
prinde întreceri la 18 discipline ?“ Re
amintim cititorilor noștri că japonezii 
au propus C.I.O. scoaterea din progra
mul olimpic a pentatlonului modern gi 
a caiacului și canoei, pentru a intro
duce voleiul și... sportul lor național — 
judo.

@ REVISTA sovietică „Sportivnîe igrf" 
a publicat un clasament al echipelor re
prezentative de fotbal europene pe a- 
nul 1960, Pe jocul I se află echipa 
U.R.S.S., care a cucerit „Cupa Europei'1 
interțări și a repurtat și alte succese în 
diverse meciuri internaționale : 7-1 cu 
R.P. Polonă, 1-0 cu R.D. Germană etc. 
După U.R.S.S. au fost clasate în ordine: 
2. Suedia, 3. R.P. Ungară, 4. Iugoslavia, 
5. R.S. Cehoslovacă, 6. Austria. 7 An
glia, 8. R.F. Germană, 9. Danemarca, 
10. Belgia. 11 R.P. Bulgaria, 12. Elveția, 
13. Spania, 14. Norvegia, 15. Olanda, etc. 
In alcătuirea acestui clasament, după 
cum arată revista, nu s-a ținut seama 
numai de rezultatele tehnice, ci și de 
forța echipelor, de clasa jucătorilor.
• IN CERCURILE sportive turce a 

stîrnit o vie nemulțumire h-otărîrea Mi
nisterului Afacerilor Externe al Turciei 
de a interzice echipei de volei Galatasa- 
ray să se deplaseze la Leipzig pe mo
tiv că Turcia nu recunoaște R.D. Ger
mană. Voleibaliștii turci urmau să in- 
tîlnească formația Wiessenschaft Leip
zig în cadrul Cupei Campionilor euro
peni. Conducătorii și jucătorii formației 
Galatasaray au declarat că ..această ho- 
tărîre va constitui cea mai mare lovi
tură pentru voleiul din Turcia". Spor
tivii turci sînt hotărîți să intervină din 
nou pentru a obține vizele de plecare 
în R.D. Germană, spre a se întîlni cu 
voleibaliștii din Leipzig.

© COMITETUL Olimpic Francez a a- 
nunțat că va transmite Comitetului In
ternațional Olimpic candidatura orașu
lui Lyon pentru organizarea Jocurilor 
Olimpice de vară din anul 1968.

O CAMPIONATELE de patinaj artis

Meciul de șah 
Tal-Botviiuiik

MOSCOVA, (Agerpres). —
Prima partidă a meciului revanșă 

pentru titlul mondial de șah dintre 
Mihail Tal și șalangerul său Mihail 
Botvinnik se va disputa la 15 martie 
la Moscova. Potrivit regulamentului, 
semnat de cei doi șahiști, meciul va 
cuprinde 24 de partide: cîte trei în 
fiecare săptămînă — luni, miercuri 
și vineri. Continuarea partidelor în
trerupte va avea loc marți, joi și sîm- 
bătă, duminica fiind zi de repaus.

în apropiatul meci revanșă, ca să-și 
păstreze titlul de campion al lumii 
lui Mihail Ta! îi este suficient rezul
tatul d» egalitate, în timp ce Botvin
nik pentru a recuceri titlul de cam
pion va trebui să obțină 12 puncte 
și jumătate.

Federația internațională de șah 
(FIDE) a desemnat ca arbitru princi

pal pe marele maestru internațional 
Gedeon Stahlberg (Suedia) care â 
mai îndeplinit acest rol și la alte 
campionate mondiale. Ca arbitru se
cund a fost desemnat maestrul inter
național Harry Golombek (Anglia).

Avînd în vedere interesul uriaș cu 
care este așteptat meciul dintre cei 
doi titani ai șahului mondial, comite
tul de organizare a meciului a ales 
ca loc de desfășurare sala Teatrului 
de Estradă din Moscova care are o 
capacitate de 1.500 de locuri.

Campionatul mondial
(Urmare din pag. 1) 

de la Zurich spre Geneva. Compor
tarea jucătorilor romîni în acest meci 
a constituit o plăcută surpriză pen
tru tehnicienii prezenți pe patinoa
rul „Des Vemetes", care va găzdui 
și întîlnirile din cadrul campionatu
lui mondial. Ziarul „La Suisse", în 
comentariile făcute miercuri, aprecia 
favorabil jocul echipei noastre și îi 
acorda șanse dintre cele mai fru
moase.

Adversarii noștri din meciul de 
mîine (n.r. azi) hocheiștii austrieci 
se află cantonați în orașul Lausanne. 
Ei au sosit în această localitate 
miercuri, cind au efectuat un antre
nament. Cu acest prilej a evoluat 
lotul folosit in meciul cu R. D. 
Germană : Puls (Tomazini) —- Moss- 
ner, Hielman — Knoll, Bachura —. 
Spielman, Znehnalik, Singewald — 
Fischer, Wechselberg, Winkler — 
Kalt, Alonitzer, Romauch. Privitor la 
acest joc de baraj, putem spune că 
jucătorii noștri sînt hotărîți să nu

tic ale R.D. Germane, recent desfășu
rate în orașul Dresda, au consemnat 
victoria finală la simplu feminin a unei 
patinatoare foarte tinere : Gabriele Sei
fert, în virstă (le numai 12 ani. Ea 
a întrecut sportive cu vechi „state de 
serviciu" în domeniul patinajului artis
tic ca : Heidi Steiner, campioana de 
anul trecut, ș.a.

© CEA DE-A 59 sesiune a C.I.O. se 
va ține în luna iunie a acestui an la 
Atena. Programul a fost astfel fixat : 
15 iunie : ședința Comisiei Executive 
C.I.O. ; 16 și 17 iunie : ședințe cu dele
gații federațiilor internaționale și ai 
Comitetelor Olimpice Naționale ; 18—21
iunie : sesiunea propriu-zisă a C.I.O. Cu 
această ocazie vor în-ce*'.^ lucrările de 
construcție a unui stadion in orașul O- 
limpia, unde se preconizează organiza
rea unei Olimpiade de atletism.

® CAMPIONUL olimpic la 200 metri, 
italianul Livio Berruti, a suferit recent 
un accident de automobil. Be-rruti a fost 
rănit, dar se parc că accidentul nu va 
avea urmări grave.

© FEDERAȚIA franceză de handbal a 
propus forului internațional ca ia 15 
sau 17 martie, după campionatul mon
dial de handbal masculin în 7 (care se 
desfășoară în R.F.G. între 1 și 12 mar
tie), să se dispute la Paris un meci în
tre reprezentativa Europei și noua cam
pioană mondială. Federația internațio
nală nu a dat încă un răspuns acestei 
propuneri.

© ÎN VEDEREA pregătirilor sale pen
tru meciul cu Floyd Patterson, pentru 
titlul de campion la toate categoriile, 
suedezul Ingemar Johansson și-a ales 
ca sparring-partner ne campionul olim
pic Ia semi-grea, Cassius Clay, stilul 
Iui Clay este considerat de experți ca 
foarte asemănător cu cel al Iui Patter
son.

© ECHIPELE PROFESIONISTE italie
ne sînt din nou în goană după achiziții. 
Astfel, Torino a intrat în tratative cu 
englezul Johnny Haynes de la Fulham, 
iar Juventus se arată interesat pentru 
Almir de Ja Corinthians din Sao Paulo.

© ÎNTÎLNIREA DE BOX pentru cam
pionatul mondial dintre italianul Loi și 
americanul Carlos Ortiz a fost perfec
tată pentru 23 aprilie, probabil la Mi
lano. La 18 aprilie, Ia Londra. Joe 
Brown își va pune în joc titlul mon
dial Ia categoria ușoară în fața lui Dave 
Cbarnley.

' A ÎNCEPUT CEA DE AIV-A EDIȚIE A CAMPIONATULUI 
MONDIAL MASCULIN DE HANDBAL IN 7.

Echipa țârii noastre întâlnește azi Japonia 
Cehoslovacâși mime R. S.

Sosite în cursul zilelor de luni și 
marți in diferite orașe din R.F. Ger
mană, cea mai mare parte a echipe
lor participante la cea de a IV-a edi
ție a campionatului mondial masculin 
de handbal în 7 și-au continuat an
trenamentele, în scurtul răgaz de 
timp care mai rămăsese pînă la dis
putarea primelor jocuri. Multe dintre 
aceste formații au susținut partide 
de verificare cu echipe de club din 
R.F. Germană. Selecționata țării noas
tre a întîlnit luni o combinată din 
Karlsruhe, în componența căreia au 
intrat mai mult jucători ai formației 
T. V. Karlsruhe.

într-o convorbire pe care am avut-o 
cu conducătorii delegației noastre a- 
ceștia ne-au informat că la Karlsruhe 
au sosit și celelalte două formații, 
care se întrec alături de reprezenta
tiva R.P. Romine, in seria C a cam
pionatului mondial. O reîntîlnire care 
a impresionat foarte mult a fost a- 
ceea dintre handbaliștii romini și cei 
japonezi. Cunoștințe mai vechi (se 
știe că în cursul anului trecut echipa 
noastră de handbal a întreprins un 
turneu de peste 30 de zile în Japonia) 
sportivii din cele două țări s-au îm
brățișat călduros și au discutat multă 
vreme, ca niște adevărați prieteni. Și

de hochei pe gheață
precupețească nici un efort pentru a 
învinge. întîlnirea va avea Ioc pe 
patinoarul din Geneva joi la ora 
14,30, avînd în deschidere un alt ioc 
de baraj pentru seria B : Marea Bri
tanic — Belgia.

Deși primul joc din cadrul acestor 
campionate mondiale are loc astă 
seară (este vorba de întîlnirea de 
baraj R. F. Germană — Elveția) 
totuși competiția va începe abia joi 
cînd la Geneva și Lausanne, după 
ce vor avea loc toate partidele de 
calificare, se va face inaugurarea 
oficială a întrecerii. Această festivi
tate are loc la ora 16,30 (ora locală) 
la Lausanne și 20,30 (ora locală) 
la Geneva. După aceea se dispută 
trei jocuri din cadrul seriei A : R. S. 
Cehoslovacă — Finlanda ri U.R.S.S. 
— S.U.A. Ia Lausanne, Canada — 
Suedia la Geneva.

Concursul internațional 
de tenis de la Moscova
MOSCOVA, 1 (Agerpres). —
In capitala U.R.S.S. au continuat 

întrecerile turneului internațional dc 
tenis pe teren acoperit la care parti
cipă. sportivi din 6 țări. Cu mare suc
ces au evoluat în proba de simplu 
femei, jucătoarele sovietice; Preobra- 
jenskaia care a eliminat-o cu 6—2; 
6—3 pe jucătoarea engleză Doris 
Katts și Irina Riazanova învingătoare 
cu 8—10; 6—3; 6—2 în partida cu 
Paulette Courteix (Franța). In proba 
dc simplu bărbați englezii! Allan 
Mills l-a întrecut cil 6—4; 6—0; 
4—6; 8—6 pe Mihail Moser (U.R.S.S.). 
Foarte disputate au fost întilniriie 
din cadrul probei de dublu bărbați 
care s-au încheiat cu următoarele re
zultate: Lihaciev, Moser (U.R.S.S.) — 
Rautenberg, Ferman (R. D. Germană) 
6—1; 6—3; 2—6; 6—3; Potanin,
Leyus (U.R.S.S.) — Boutboul, Nys
(Franța) 6—2 ; 6—4 ; 6—1 ; Tacchini 
(Italia), Mills (Anglia.) — Anisi
mov, Sivohin (U. R. S. S.) 6—1 ; 
6-4; 6-3.

Negulescu, Cobîrzan și Rethi evoluează la Varșovia
Miercuri scara a părăsit Capitala 

plccînd cu trenul la Varșovia echipa 
de tenis de masă C.S.M. Cluj care re
prezintă țara noastră în „Cupa Euro
pei", competiție rezervată echipelor 
masculine de club de pe continent. 
Formația romîtia va ajunge în capitala 
R.P. Polone virări dimineață, iar du
minică ea va susține întîlnirea oficială 
din primul tur al competiției cu echi
pa poloneză Spartac Varșovia. Con

sorții au „vrut" ca în primul joc pe 
care echipa noastră îl dispută în ca
drul campionatului să întîlnească se
lecționata japoneză. Meciul va avea 
loc azi în localitatea Freibourg în 
Pfalzhalle și va fi arbitrat de Knud 
Knudssen (Danemarca).

După meciul de antrenament dis
putat luni seara și în care echipa 
noastră a folosit formația: Redl — 
Bădulescu, Covaci, Hnat, Ivâncscu, 
Costache II, Bulgaru, Moser, Nodea, 
Costache I, handbaliștii romîni și-au 
continuat pregătirile marți dimineață, 
făcînd un antrenament de două ore. 
Cu acest prilej au fost încercate di
ferite formule de echipe. In cursul zi
lei de ieri sportivii noștri au asistat 
la un antrenament al echipei R.S. 
Cehoslovace și la pregătirile handba- 
liștilor japonezi. Ultimii au arătat mul
tă mobilitate și iuțeală în organizarea 
acțiunilor ofensive. In ceea ce pri
vește finalizarea acestor acțiuni hand
baliștii japonezi au probat că sînt po
sesorii unei variate game de aruncări 
la poartă. In general însă șuturile lor 
sint lipsite de forță. După meciul do 
astăzi cu Japonia, echipa noastră va 
întîlni în cel de al doilea joc selecțio
nata R.S. Cehoslovace. Meciul 
avea loc în localitatea Hassloch, iu 
Stadhalle, și va fi arbitrat de finlan
dezul Tuominen.

Iată primele două rezultate înregis
trate ieri : Suedia—Norvegia (seria A) 
15—11 (11—5). R.S. Cehoslovacă—Japo
nia (seria C) 38—10 (15—5).

Fotbal pe glob
• In urma meciurilor de calificare 

din cadrul celor trei subgrupe ale 
zonei a patra americane, selecționate
le Mexicului, Insulelor Antile și sta
tului Costa Rica participă la un tur
neu care va trebui să desemneze e- 
chipa care va întîlni intr-un meci 
tur-retur reprezentativa Praguayu- 
lui. Recent, s-a desfășurat prima 
partidă din cadrul acestui turneu: 
selecționatele Mexicului și statului 
Costa Rica au terminat la egalitate 
1-1.

• Intr-un recent meci de verificare 
desfășurat la Liege, reprezentativa 
Belgiei, care se pregătește in vede
rea apropiatelor întîlniri internațio
nale, a terminat la egalitate (2—2) cu 
Racing Paris.

• Selecționatele Israelului și Ci
prului s-au întîlnit la Nicosia intr-un 
meci amical. Partida a luat sfîrșit cu 
un rezultat nedecis: 1—1.

Pe scurt
® Cea de-a treia etapă a Turului 

ciclist al Sardiniei disputată marți 
pe distanța Sassari-Oiristano (206 km) 
a fost cîștigată de italianul Armando* 
Pellegrini în 5h 32’20”, care l-a în
vins la sprintul final pe Arnaldo 
Pambianco (Italia). Tricoul galben 
continuă să fie purtat de belgianul 
Daems.

© Intr-un meci amical de hochei 
pe gheață disputat la Klagenfurt, se
lecționata locală a învins cu 10—4 
(3—0; 3—2 ; 4—2) echipa reprezen
tativa a Iugoslaviei.

® Sîmbătă va avea loc la Paris 
întîlnireia internațională de volei din
tre echipele selecționate masculine 
ate Franței și Iugoslaviei. In vederea 
acestei întîlniri federația franceză a 
selecționat un lot de 10 jucători în 
frunte cu internaționalii Lemoine; 
Thumrn, Bertagnol, Garrau și Baque.

• Selecționata de hochei pe gheață 
a orașului Moscova care se află in 
turneu în R.S. Cehoslovacă a întîlnit 
)a Plsen echipa locală Spartak. Hoche
iștii sovietici au obținut victoria cu 
scorul de 8—3 (3—0; 3—1; 2—2).

form regulamentului, a doua zi, adi
că -luni sportivii romîni vor juca un 
îneci amical cu reprezentativa federa
ției poloneze dc specialitate. Echipa 
Spartac Varșovia cuprinde în forma-î 
ție pe cunoscuții jucători Kalinski, Km 
sinski și Roslan. Au făcut deplasarea 
jucătorii Radii Negulescu, Gheorghe 
Cobîrzan și Adalbert Rethi însoțiți de 
antrenorul F. Pancth.
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